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Uległość wobec władzy i współodpowiedzialność za dobro wspólne wymagają z moralnego punktu widzenia płacenia podatków, korzystania z prawa 

wyborczego, obrony kraju: 

 „Oddajcie każdemu to, co się mu należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć”Rz 13, 7. 

 „Chrześcijanie… mieszkają we własnej ojczyźnie, ale jako pielgrzymi. 

 Podejmują wszystkie obowiązki jako obywatele, ale i podchodzą do wszystkiego jak cudzoziemcy… 

 Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem przekraczają prawa… 

 Bóg wyznaczył im tak zaszczytne miejsce, że nie wolno go opuścić”List do Diogneta, 5, 5. 10; 6, 10. 

Apostoł wzywa nas do modlitw i do dziękczynienia za królów i za wszystkich, którzy sprawują władzę, „abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą 

pobożnością i godnością”1 Tm 2, 2. 

Narody bogate są obowiązane przyjmować, o ile to możliwe, obcokrajowców poszukujących bezpieczeństwa i środków do życia, których nie mogą znaleźć 

w kraju rodzinnym. 

Władze publiczne powinny czuwać nad poszanowaniem prawa naturalnego, powierzającego przybysza opiece tych, którzy go przyjmują. 

Władze polityczne z uwagi na dobro wspólne, za które ponoszą odpowiedzialność, mogą poddać prawo do emigracji różnym warunkom prawnym, zwłaszcza 

poszanowaniu obowiązków migrantów względem kraju przyjmującego. 

Imigrant obowiązany jest z wdzięcznością szanować dziedzictwo materialne i duchowe kraju przyjmującego, być posłusznym jego prawom i wnosić swój 

wkład w jego wydatki. [KKK, 2240, 2241] 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

CESARSKI DENAR — RUBENS, Piotr Paweł (1577, Siegen – 1640, Antwerpia) 

ok. 1612, fragm., olejny na panelu, 144.1×189.9 cm, Muzeum Sztuk Pięknych, San Francisco; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 45, 1. 4-6 
Tak mówi PAN o swym pomazańcu, Cyrusie: 

»JA mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody 

i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, 

żeby się bramy nie zatrzasnęły. 

Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, 

nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż MNIE nie znałeś. 

JA jestem PAN, i nie ma innego. 

Poza MNĄ nie ma boga. 

Przypaszę ci broń, chociaż MNIE nie znałeś, aby wiedziano od wscho-

du słońca aż do zachodu, że poza MNĄ nie ma nic. 

JA jestem PAN i nikt poza MNĄ«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 96 (95), 1 I 3. 4-5. 7-8. 9 I 10AC (R.: POR. 3) 

REFREN: Pośród narodów głoście chwałę PANA 

Śpiewajcie PANU pieśń nową, 

śpiewaj PANU, ziemio cała. 

Głoście JEGO chwałę wśród wszystkich narodów, 

rozgłaszajcie JEGO cuda pośród wszystkich ludów. 

Wielki jest PAN, godzien wszelkiej chwały, 

budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. 

Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, 

PAN zaś stworzył niebiosa. 

Oddajcie PANU, rodziny narodów, 

oddajcie PANU chwałę i uznajcie JEGO potęgę. 

Oddajcie PANU chwałę należną JEGO imieniu, 

przynieście dary i wejdźcie na JEGO dziedzińce. 

Uwielbiajcie PANA w świętym przybytku, 

zadrżyj, ziemio cała, przed JEGO obliczem. 

Głoście wśród ludów, że PAN jest królem, 

będzie sprawiedliwie sądził ludy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 TES 1, 1-5B 
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w BOGU OJCU i PANU 

JEZUSIE CHRYSTUSIE. 

Łaska wam i pokój! 

Zawsze dziękujemy BOGU za was wszystkich, wspominając o was 

nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed BOGIEM i OJCEM naszym 

na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w PANU 

naszym, JEZUSIE CHRYSTUSIE. 

Wiemy, bracia przez BOGA umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze 

głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz 

mocą i działaniem DUCHA ŚWIĘTEGO oraz wielką siłą przekonania. 

AKLAMACJAPOR. FLP 2, 15D. 16A ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

Jawicie się jako źródło światła w świecie, 

trzymając się mocno SŁOWA ŻYCIA. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZAMT 22, 15-21 

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić JEZUSA w mowie. 

Posłali więc do NIEGO swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, 

aby mu powiedzieli: 

„NAUCZYCIELU, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi BOŻEJ w praw-

dzie nauczasz. 

Na nikim CI też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. 

Powiedz nam więc, jak CI się zdaje? 

Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?” 

JEZUS przejrzał ich przewrotność i rzekł: 

»Czemu wystawiacie MNIE na próbę, obłudnicy? 

Pokażcie MI monetę podatkową! « 

Przynieśli MU denara. 

ON ich zapytał: 

»Czyj jest ten obraz i napis?« 

Odpowiedzieli: 

„Cezara”. 

Wówczas rzekł do nich: 

»Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a BOGU to, 

co należy do BOGA«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubens_tribute_money.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 2-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE w październiku: 

 codziennie o 1730. 
 w piątki – o 1545 dla dzieci. 

 27.X (piątek): „Różaniec rodziców za dzieci” – jak w każdy 
4. piątek miesiąca zapraszamy na modlitewne spotkanie 
po Mszy św. o 1800. 

 29.X (niedziela): Rocznica konsekracji kościoła. 
 Rada Parafialna podjęła decyzję o odnowieniu wnętrza koś-

cioła. Poza malowaniem niezbędna jest wymiana części tyn-
ków w przyziemiu, naprawa pęknięć i ubytków stropu i w na-
wach bocznych. Wstępny kosztorys to ok. 350 tys. zł. Rada 
zwraca się zatem o ofiary na remont wspólnego domu, 
np. na numer konta parafialnego: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych bliskich zmarłych. Na wypominki roczne i jedno-
razowe księża przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 Tradycyjnie w listopadzie planowana jest pielgrzymka auto-
karowa do Częstochowy. W tym roku w 2. sobotę listopada, 
11.XI, przypada święto narodowe i z tego powodu piel-
grzymka planowana jest na 18.XI. Dojdzie do skutku o ile 
zbierze się odpowiednia liczba chętnych. Koszt 80 zł. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

23.X 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Wandy KUCICKIEJ, w 10. rocznicę śmierci, 

Zygmunta KUCICKIEGO, 

zmarłych z rodziny KUCICKICH 

24.X 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 

† Urszuli LACH, z racji imienin, 

rodziców Stefanii i Jana LACHÓW, 

Genowefy i Franciszka NOGALÓW, 

dziadków Marii i Franciszka LACHÓW, 

Piotra LACHA 

25.X 
(środa) 

730 † Mariusza RUSY, w miesiąc po śmierci 

1800 † Danuty i Stanisława PYRAKÓW 

26.X 
(czwartek) 

730  

1800 † Zofii i Tadeusza KARASZKIEWICZÓW 

27.X 
(piątek) 

730 † Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

1800 
† Jerzego i Teresy GUTOWSKICH, 

Józefa, Marianny i Stefana OLCZAKÓW, 

Józefa i Michaliny KOPERÓW 

28.X 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 † zmarłych z rodzin GŁADECKICH, KRAWCZYKÓW i MAKUCHÓW 

29.X 
(niedziela) 

845 
† Ireny, w 1. rocznicę śmierci, 

Tadeusza, Jerzego i Zbigniewa SMOLIŃSKICH 

1030 † Tadeusza, Zbigniewa, Jana i Cecylii OKLEJÓW 

1200 
† Bronisława i Marty MAĆKOWIAKÓW 

† Heleny MAGDZIARZ, w 3. rocznicę śmierci 

1800 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodzin ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

22.X.1978: SŁUGA SŁUG… 
Na rzymską Stolicę Piotra wstępuje dzisiaj biskup, który nie jest rzy-

mianinem. Biskup, który jest synem Polski. Ale z tą chwilą i on staje się 

rzymianinem. Tak, rzymianinem! Także dlatego, że jest synem narodu, 

którego historia od zarania dziejów i którego tysiącletnia tradycja 

naznaczone są żywą, mocną, nigdy nie przerwaną, przeżytą i głęboką 

więzią ze Stolicą Piotrową. Narodu, który tej Stolicy pozostał zawsze 

wierny. O, niezbadane są wyroki boskiej OPATRZNOŚCI! […] 

Nasz czas skłania nas, zachęca, 

zmusza do spojrzenia na PANA 

i zanurzenia się w pokorne i po-

bożne rozważanie tajemnicy naj-

wyższej władzy samego CHRYS-

TUSA […] Ta władza PANA naszego, 

absolutna, a przecież słodka i ła-

godna, odpowiada całej głębi 

ludzkiego wnętrza, jego wznios-

łym dążeniom, jego woli i sercu. 

Nigdy nie przemawia językiem 

siły, ale wyraża się w miłości bliźniego i w prawdzie. Nowy następca Piotra 

na Stolicy rzymskiej wznosi dzisiaj gorącą, pokorną, ufną modlitwę: 

„Spraw, CHRYSTE, bym mógł stać się i pozostać sługą TWOJEJ słodkiej 

władzy, sługą TWOJEJ władzy, która nie przemija, spraw, abym mógł być 

sługą, sługą TWOICH sług”. 

Bracia i Siostry, nie bójcie się przygarnąć CHRYSTUSA i przyjąć JEGO władzę, 

pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć CHRYSTUSOWI, 

służyć człowiekowi i całej ludzkości. 

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi CHRYSTUSOWI. 

Dla JEGO zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicz-

nych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bój-

cie się! CHRYSTUS wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. ON jeden to wie! 

Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości 

jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnię-

ty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, 

błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie CHRYSTUSOWI mówić do czło-

wieka! ON jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego. 

JAN PAWEŁ II (1920, Wadowice – 2005, Watykan) — kazanie, fragm., Msza św. pontyfikalna, 22.X.1978, Watykan 

il.: JAN PAWEŁ II I STEFAN KARD. WYSZYŃSKI – 22.X.1978, Watykan; źródło: wolnapolska.pl 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. MARIA TUÇI, MĘCZENNICA 
Na świat przyszła 12.III.1928 w wiosce Ndërfushaz k. Rrë-
shen, miasta w północnej Albanii. 

Była córką Nikolla Marka Tuciego i Dily z domu Fusha. 

Uczyła się w prowadzonym przez zakon Ubogich Sióstr 
od Świętych Stygmatów św. Franciszka, zwanych Stygma-
tystkami, gimnazjum w Szkodrze, największym ośrodku 
gospodarczym i kulturalnym północnej części Albanii. 

W 1945, po zakończeniu działań zbrojnych II wojny świa-
towej i opuszczeniu Albanii przez niemieckie wojska oku-
pacyjne, po objęciu władzy w XI.1944 przez albańskich komu-
nistów pod przywództwem Enwera Hodży, tuż przed pier-
wszymi tzw. wyborami w XII.1945 do tzw. Zgromadzania Ludo-
wego (tylko kandydaci tzw. Demokratycznego Frontu – 
komuniści – znaleźli się na listach wyborczych), zaangażowała się w rozdawanie 
ulotek o treści antykomunistycznej. Działo się to, gdy w kraju już miały miejsce 
olbrzymie czystki, w których zamordowano tysiące polityków opozycji, szefów 
klanów rodzinnych – wielowiekowej tradycyjnej struktury polityczno-społecznej 
Albanii, oraz członków byłych rządów albańskich, wszystkich oskarżanych 
o „udział w zbrodniach wojennych”. Działo się to, gdy tysiące członków rodzin 
mordowanych zamykanych było w niewolniczych obozach pracy i więzieniach… 

W tym też czasie – miała ok. 18 lat – została postulantką zakonu Stygmatystek… 

W 1946, na prośbę nowego ordynariusza nadmorskiej diecezji Lezha, bpa Frano 
Gjini, Stygmatystki skierowały ją, wraz z krewną, Dawidą Markagjoni, do pracy 
w szkole podstawowej w Gozan, w rodzinnym okręgu Mirditi. 

Tymczasem po „wygranych” wyborach komuniści rozpoczęli przekształcanie spo-
łeczeństwa na modłę komunistycznej utopii. Jednym z filarów programu było 
wyrugowanie religii, proces, który w Albanii swoją kulminację miał 20 lat później, 
w 1967, gdy zamknięto wszystkie kościoły i instytucje religijne… 

Na razie, pod koniec lat 1940., zabroniono tylko nauczania religii. A Maria była 
w swoich przekonaniach nieugięta i religii dalej nauczała, choć potajemnie. 
Regularnie też uczestniczyła we Mszach św., choć do kościoła w pobliskiej 
miejscowości Geziq miała 6-7 km. W jedną stronę. Pieszo. 

Próbowano ją namawiać, przekonywać, by porzuciła wiarę. Bezskutecznie. 
Wreszcie, gdy wyrzucono z miejsc pracy wszystkie siostry Stygmatystyki, 
zmuszono ją do opuszczenia wioski, gdzie posługiwała. 

Powróciła do rodzinnej wsi Ndërfushaz. 

Tam w nocy z 10 na 11.VIII.1949, została aresztowana przez funkcjonariuszy 
Sigurimi, albańskiej komunistycznej służby bezpieczeństwa. W związku z pro-
wadzonym śledztwem w sprawie zabójstwa, cztery dni wcześniej, sekretarza partii 
komunistycznej w okręgu Mirdita aresztowano ponad 300 osób. Była jedyną 
kobietą wśród nich… 

Skazano ją na trzy lata więzienia. W Szkodrze, w celi pozbawionej okien i wenty-
lacji, z wodą w czasie deszczów zalewającą podłogę i sięgającą materaców, 
została zamknięta z trzema innymi współwięźniarkami. 

Ładną kobietą zainteresował się jeden z komunistycznych oprawców. Próbował 
ją namówić do oddania się. Odmówiła. Rozpoczęło się straszenie, grożenie, 
że „nawet rodzina jej nie rozpozna”, maltretowanie… 

W przemyconym liście pisała jednak: „Tortury mogą zniszczyć tylko moje ciało”… 

W końcu wrzucono ją – nagą – do wora wraz ze wściekłym kotem. Wór 
zawiązano, po czym strażnicy zaczęli walić weń kijami… 

Wyszła straszliwie pogryziona, podrapana i poobijana. 

Gdy przeniesiono ją do więziennego szpitala była ledwie rozpoznawalna. 
Sadystyczny strażnik spełnił swą obietnicę… 

Zdążyła jeszcze powiedzieć, że „dziękuje BOGU, że umiera wolną”… 

Zmarła 24.X.1950, z różańcem w ręku, przebaczając oprawcom. 

Jej szczątki, dzięki współsiostrom, które przetrwały czasy komunistycznej tyranii, 
ekshumowano w latach 90. XX w. i przeniesiono najpierw na katolicki cmentarz 
w Szkodrze, a potem do jednego z tamtejszych kościołów, prowadzonego przez 
odnowiony zakon sióstr Stygmatystek. 

Beatyfikowana została, za zgodą papieża Franciszka, 5.XI.2016, w Szkodrze 
przez Anioła kard. Amato, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w gronie 
38 albańskich męczenników reżimu komunistycznego. Był wśród nich 
wspomniany bp Gjini. (uroczystość 24 października) 

il.: MARIA TUÇI; źródło: pl.wikipedia.org 

MSZE ŚW. 
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Michał BOGDAN 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

http://wolnapolska.pl/index.php/tag/kalendarz-polski-codzienny/Jan-Pawe%C5%82-II/2.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Tuci
http://www.swzygmunt.knc.pl/

